SPØRGSMÅL OG SVAR
OM MOBNING

HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematiske handlinger, der får den konsekvens, at et barn bliver udstødt fra
fællesskabet. Det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

HVORFOR OPSTÅR MOBNING?
Der er tre overordnede grunde til, at mobning opstår:
1. Manglende sammenhold i klassen
Når en gruppe børn ikke har noget positivt at være sammen om, så kan det ske, at de i
stedet samler sig om at udstøde en fra gruppen.
2. Manglende forståelse for hinanden
Når en gruppe børn ikke forstår hinanden, bliver tolerancen over for dem, der er 		
anderledes, testet.
3. Stor kedsomhed
Hvis en gruppe børn ikke kan finde på noget at lave, finder de måske på, at de vil kalde
Jon for Jon-prut-kanon hele ugen – bare for at se, hvad der sker.

HVOR MANGE BLIVER MOBBET?
I en skoleklasse er der gennemsnitligt to-tre elever, der er blevet mobbet i dette skoleår.1 Resten
af klassen har været tilskuere til mobningen; nogle er med til at forstærke mobningen, andre
forsøger at stoppe den. Rollerne kan skifte flere gange i løbet af skoletiden.
Spørger man en gruppe voksne, om de har været vidne til mobning i deres skoletid, vil stort set
alle svare ja.

HVORFOR BLIVER MAN MOBBET?
Det er en myte, at man bliver mobbet på grund af noget, man selv gør. Det, man bliver mobbet
med, er ikke grunden til, at man bliver mobbet.
Det er ikke til at sige, hvorfor det lige er en bestemt person, der bliver mobbet. Der er ikke
noget, der tyder på, at mobbeofre har særlige karaktertræk, man kan udpege.
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HVAD KAN MAN BLIVE MOBBET MED?
Der er ikke ét svar på, hvad man kan blive mobbet med. Det er meget forskelligt fra klasse
til klasse. Det, der kendetegner klasser med mobning, er, at der er en lav tolerance over for
forskelligheder i klassen.

HVILKE KONSEKVENSER HAR MOBNING?
Mobning har mange konsekvenser for alle, der er en del af det; både for dem, der bliver mobbet,
dem, der mobber, og dem, der er tilskuere til mobningen.
Konsekvenser for dem, der bliver mobbet, er blandt andet ensomhed, lavt selvværd, utryghed
og angst, psykiske problemer og i værste tilfælde selvmord. Angst og ensomhed er også
en konsekvens for dem, der er tilskuere til mobning. I en klasse med mobning er alle i
alarmberedskab for at undgå at blive den, det går ud over. Nogle børn vælger at være alene for
at beskytte sig selv mod mobning.
Konsekvenser for dem, der mobber, kan være skam og skyldfølelse, der følger dem op i
voksenlivet. De kan også udvikle skolelede – altså en modvilje mod at deltage i undervisningen
og mod at have en relation til fagpersoner. Derudover fordobler det risikoen for at udvikle
psykiske problemer i ungdomsårene, hvis de som børn har mobbet andre.2

HVORDAN FOREBYGGER I MOBNING?
Trygge og tolerante fællesskaber er det bedste middel mod mobning. I forebygger mobning ved
at sikre jer, at I har et godt klassesammenhold, hvor alle bliver respekteret for den, de er.
Sammenhold i klasser kan komme af mange ting: fælles interesser, fælles skoleprojekter, fælles
stolthed over at være en god/dygtig klasse m.m. Tydelig klasseledelse er et eksempel på en
metode til at skabe sammenhold i en klasse. Det samme er skoleudflugter og gruppearbejde.
Der er mange faktorer, der har betydning for, om en klasse er tolerant. En af de vigtigste
faktorer er elevernes voksne rollemodeller. Det er derfor afgørende, at både forældre,
pædagoger og lærere viser i handlinger og ord, hvordan man kan give plads til alle i fællesskaber.
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HVORDAN HÅNDTERER I MOBNING?
Lektor Helle Rabøl Hansen beskriver fire trin til, hvordan I kan håndtere mobning.3
Kronologien er meget vigtig.

1. Drøft sagen

Det hele starter med, at en elev, forælder eller fagperson fortæller, at der er mobning
i klassen eller på tværs af klasser. Start derfor med at finde ud af, hvad og hvem sagen
drejer sig om. Undgå diskussioner af, hvorvidt der er tale om mobning eller ej. Når en elev,
forælder eller fagperson fortæller om mobning, er det tegn på, at mindst en elev ikke trives.
Der er altid mange sider af en sag. Det væsentlige er at fokusere på, hvordan I kan ændre
situationen, så alle fremadrettet føler sig trygge og inkluderede i fællesskabet.

2. Tegn klassens sociale portræt

Her skal klassens fagteam lave en beskrivelse af klassens sociale liv. Helle Rabøl Hansen har
opstillet en række hjælpespørgsmål og opmærksomhedspunkter til at lave beskrivelsen af
klassen.

3. Iværksæt initiativer over for klassen

Her tager fagteamet stilling til, hvilke initiativer de vil sætte i gang i klassen. Der er ikke en
fast metode, de skal arbejde ud fra. Klassens sociale portræt afgør, hvad der er relevant for
at styrke eller skabe et trygt fællesskab i klassen.

4. Iværksæt initiativer over for de elever, der er udsat for mobning

Igen er der ingen fast metode. Det afhænger af de involverede elever. På dette tidspunkt skal
fagteamet finde ud af, hvordan de kan støtte de elever, der er blevet mobbet.
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I kan læse meget mere om den nyeste danske forskning om mobning, og hvordan I kan
håndtere mobning, i Helle Rabøl Hansens bog ’Parentesmetoden’ fra 2016.

